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Bilobil Forte kaps.twarde 0,08 g 60 kaps.
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 60 kaps.

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Substancja
czynna

Ginkgo bilobae folium extractum siccum

Opis produktu
 

O produkcie
Bilobil Forte, kapsułki, 80 mg, 60 szt.

Opis
Bilobil Forte to produkt leczniczy usprawniający krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę.

Skład
Substancja czynna: wyciąg z liści miłorzębu (Ginkgo biloba folium)

1 kapsułka zawiera 80 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego suchego wyciągu) z Ginkgo biloba folium (liście
miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych, 2,24-2,72 mg ginkgolidów A,B,C,
2,08-2,56 mg bilobalidu. Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton 60% (m/m).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, krzemionka koloidowa bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, talk;
otoczka kapsułki: parahydroksybenzoesan metylu (E218), parahydroksybenzoesan propylu (E216), żelatyna wołowa, czerń brylantowa
(E151), błękit patentowy V (E131), czerwień koszenilowa (E124), żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171); glukoza ciekła
suszona rozpyłowa.

1 kapsułka zawiera 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 1 kapsułka 2-3 razy na dobę u pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanej z wiekiem; 2 kapsułki na
dobę: rano i wieczorem w zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu oraz u pacjentów z objawami zaburzeń ukrwienia
kończyn.

Kapsułki należy popić niewielką ilością wody.
Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach
stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.
Istnieje możliwość przedłużenia kuracji do 3 miesięcy, jeżeli pozwala na to stan pacjenta.
Działanie
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 Bilobil Forte usprawnia krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę. Poprawa przepływu mózgowego działa ochronnie na komórki i
tkanki przed uszkodzeniem wywoływanym przez niedobór tlenu oraz przeciwdziała osłabieniu sprawności umysłowej związanej z
wiekiem. Poprawa krążenia obwodowego przeciwdziała objawom związanym z osłabieniem ukrwienia kończyn.

Wskazania
Bilobil Forte wskazany jest u pacjentów z następującymi objawami:
1) osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,
2) pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),
3) pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Bilobil Forte:
1) w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.
2) u dzieci.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, skórne reakcje nadwrażliwości (świąd,
rumień).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Wyciągi z miłorzębu wydłużają czas krwawienia; należy zachować ostrożność u osób ze skłonnością do krwawień.
Przechowywać w temperaturze do 25oC.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Bilobil Forte może wchodzić w interakcję z:
1) kwasem acetylosalicylowym,
2) lekami przeciwzakrzepowymi.
3) Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować leku u dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
KRKA
Równoległa 5
Warszawa
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